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Minuta da ata do Conselho Pedagógico de 15 de julho de 2019 
 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

2- Informações; 

3- Análise da avaliação do 3º período; 

4- Plano das atividades de enriquecimento curricular; 

5- Organização das atividades educativas para o ano letivo 2019/2020; 

6- Parecer prévio à decisão final sobre um pedido de revisão relativo à avaliação; 

7- Outros assuntos. 

 

1- Aprovação da ata da reunião anterior; 

 

Foi posta a aprovação da ata da reunião de 27 de junho, a qual foi aprovada por unanimidade 

dos presentes nessa reunião. 

 

2- Informações; 

 

 Despacho nº 5754-A/2019 – Aprova os calendários escolares para o ano letivo de 2019/2020. 

 Decreto-Lei nº85/2019 – Permite aos trabalhadores da função pública faltarem para 

acompanhamento de menor de 12 anos no primeiro dia do ano letivo. 

 Despacho nº6147/2019 – Define as linhas orientadoras a adotar pelas escolas na organização 

de atividades que impliquem saídas de alunos. 

 

3- Análise da avaliação do 3º período; 

 

 Leitura e análise dos relatórios das equipas pedagógicas de acompanhamento, as quais 

fizeram uma análise dos resultados com base nas tabelas e gráficos extraídos do programa 

alunos. 

 Leitura e análise dos relatórios relativos às medidas de promoção do sucesso educativo, 

implementadas com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. 
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4. Plano das atividades de enriquecimento curricular; 

 

 Após apreciação e análise o plano foi aprovado por unanimidade. 

 

5. Organização das atividades educativas para o ano letivo 2019/2020; 

 

 Critérios para a elaboração dos horários. Foram aprovados por maioria. 

 Plano de ocupação dos tempos escolares. Foi aprovado por unanimidade. 

 

6. Parecer prévio à decisão final sobre um pedido de revisão relativo à avaliação. 

 

 Nos termos do ponto 7 do artigo 25 do despacho 1-F/2016, foi solicitado pelo Sr. Diretor 

parecer prévio à decisão final sobre o pedido de revisão relativo à avaliação de um aluno do 

oitavo ano. O Conselho Pedagógico apreciou o processo de pedido de revisão e emitiu, por 

unanimidade, parecer no sentido de ser mantida a decisão do Conselho de Turma. 

 

7. Outros assuntos. 

 

 Decisão sobre o início das atividades letivas para o ano letivo 2019/2020, de acordo com o 

Despacho nº 5754-A/2019 – o Conselho Pedagógico decidiu, por unanimidade, que o início 

das atividades letivas para o ano letivo 2019/2020 ocorrerá no dia 13 de setembro. 

 Dia do Diploma – o Conselho Pedagógico decidiu, por unanimidade, que o dia do diploma 

ocorrerá a 6 de setembro.  

 Decisão sobre o APAE (Aulas de Preparação para a Avaliação Externa). Foi aprovado por 

unanimidade que serão alocados dois tempos só nos anos terminais das disciplinas bienais, 

caso o horário o permita, não sendo possível mantem-se um tempo em cada ano. 

 Proposta de aprovação das seguintes turmas nos termos do ponto 5 do artigo 7º do 

Despacho Normativo nº10-A/2018 alterado pelo Despacho Normativo nº16/2019: 

 Turma C da Escola Básica nº1 de Vila Flor tem 26 alunos, sendo 22 do 3º ano e 4 do 2º 

ano, sendo dois de necessidades educativas específicas. Foi aprovada por maioria. 

 Turma D da Escola Básica nº1 de Vila Flor tem 26 alunos, sendo 24 do 4º ano e 2 do 3º 

ano, sendo um de necessidades educativas específicas. Foi aprovada por maioria. 

 A turma do Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde tem 23 alunos, sendo 8 de 

necessidades educativas específicas. Foi aprovada por maioria. 

 Manutenção dos elementos permanentes da EMAEI (Equipa Multidisciplinar da Apoio à 

Educação Inclusiva), nomeadamente os três membros em representação do Conselho 

Pedagógico. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
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 Quadro de Mérito – Foram analisadas as propostas para o Quadro de Mérito por excelentes 

resultados escolares ou por se distinguirem em atividades desportivas, artísticas, culturais ou 

outras em representação do agrupamento, feitas pelos respetivos conselhos de turma. As 

propostas foram aprovadas por unanimidade. 

 

 O Diretor do Agrupamento congratulou-se e manifestou a sua satisfação relativamente à 

elevada participação dos docentes do agrupamento no “I Encontro de Partilha AFC”. 

 

 

 

A secretária 

 

__________________________ 

(Etelvina Sil) 

 


